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המרכז להתפתחות הילד, מרכז אזורי מיתרים.

                                                                       
המרכז  מאושר ע"י משרד הבריאות

אבחון וטיפול בילדים
במרכז נערכים אבחונים רב מקצועיים לילדים המופנים על רקע של בעיות התפתחותיות מגיל לידה ועד גיל תשע שנים.

בתחומים: מוטוריקה גסה ועדינה, תקשורת ושפה, קשיים קוגניטיביים, קשב וריכוז וקשיים רגשיים.

צוות המרכז
 מנהלת ופסיכולוגית התפתחותית - יוכי קלמנזון.

  רופאה נוירולוגית - פרופ' רות שלו
   (מנהלת המחלקה לנוירולוגיה של הילד שערי צדק).

 מרפאות בעיסוק - ציפי קולומבוס, חנה שפירא ושרה פסל.

 קלינאיות תקשורת - שולמית פישמן ומרים יפין.

 פזיוטרפיסט - שמשון בורשטיין.

 מרפאה באומנות - שלומית קופלנד.

 מטפלת במוסיקה - רונית הרשקוביץ.

 יעוץ והדרכת הורים - נירית בן מאיר.
 רכזת המרכז - חיה שפירא.

תהליך הפניה
הפניית ילד נעשית ע"י הוריו בלבד.

ההורים פונים לקופות החולים עם שאלונים מלאים
ומבקשים להגיע לאבחון או לטיפול. כאשר יש אישור

מקופת החולים יש ליצור קשר עם המרכז ולקבוע תור.

לאחר האבחון/הטיפול  ישלח אבחון כתוב המפרט את הצורך, 
אבחון זה יש להעביר לקופת החולים ולקבל אישור לטיפולים.

כאשר יש אישור יש לפנות שוב למרכז ונקבעים זמני טיפול 
וניתנת הדרכה להורים ו/או לצוות החינוכי.

יש להביא את ההתחיבות/תשלום ביום האבחון/טיפול.

לקביעת תור לפרופ‘ רות שלו יש להתקשר למרכז.
מצ"ב שאלונים של קופת חולים, יש למלא לפני הפניה לקופת החולים ולשלוח העתק למרכז עם קביעת התור.

    טופס קופת חולים לאומית: שאלון גננת, שאלון מורה, שאלון הורים
    טופס קופת חולים מאוחדת: שאלון גננת, שאלון מורה, שאלון הורים

    טופס קופת חולים כללית: שאלון גננת, שאלון מורה, שאלון הורים
    טופס קופת חולים מכבי: שאלון גננת, שאלון מורה, שאלון הורים

נשמרת סודיות רפואית מכל גורם טיפולי וחינוכי נוסף.

שירותים נוספים בקהילה
 ”פסיעות קטנות קדימה“ - איתור והדרכה בפעוטונים

 תוכנית לאומית לגיל הרך ”מעגן“ - 

  הדרכה לצוותים חינוכיים במעונות וגנים
    הדרכות וקבוצות הורים

 ”למידה בהנאה משותפת“ - קבוצות הכנה לכיתה א‘ בישובים

אופני תשלום
המרכז עובד בשיתוף עם קופות החולים,

לאומית כללית ומאוחדת - בעזרת קבלת התחייבויות.
מכבי - ניתן לקבל החזרים לאחר תשלום ישיר למרכז.

זמני פעילות   
 ימים א-ה, מהשעה 8:00-16:00.

יום ו', מהשעה 8:00-12:00.
שעות מענה טלפוני ימים ב'- ה', מהשעה 8:00-16:00.

ניתן להשאיר הודעה קולית 24 שעות

יצירת קשר
hayas@hrhevron.co.il :טלפון: 0732370600   ו   פקס: 0732370651    ו   כתובת מייל

קישורים לאתרים מתאימים
www.child-development.org.il

www.gilrach.co.il

פינת ההתייעצות עם אנשי הצוות שלנו
יש לכם שאלה? כתבו לנו ונשיב לכם בשמחה.

שלח


